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Увесь чэр вень удзель ні кі дру гас на га 
рын ку жыл ля ста лі цы за ста ва лі ся 
ў ней кім пад ве ша ным ста не. 
Па тэн цы яль ныя па куп ні кі ква тэр у 
гэ ты час ча ка лі «смач най» пра па но вы і 
іс тот ных зні жак, а ўлас ні кі сва бод на га 
жыл ля азі ра лі ся на пер ша сны ры нак, 
дзе кошт «квад ра та» сён ня не тан нее. 
Больш за тое, зноў па ча лі ся раз мо вы 
аб тым, што ма са ва га бу даў ніц тва 
жы лых да моў у ста лі цы не бу дзе, бо 
кра і не не аб ход на мець да стат ко выя 
пра цоў ныя рэ сур сы ў рэ гі ё нах. Па якіх 
сцэ на ры ях бу дзе раз ві вац ца наш ры нак 
у та кіх не ад на знач ных умо вах? Сю ды 
трэ ба пры плю са ваць і се зон ны фак тар 
ле та, ка лі по пыт на не ру хо масць 
за ста ец ца на мі ні маль ным уз роў ні. 
Зра біць ана ліз сі ту а цыі ў жыл лё вай 
сфе ры ста лі цы ка рэс пан дэн ту 
«Звяз ды» да па ма гае наш па ста ян ны 
экс перт — кі раў нік агенц тва «БелЦТН», 
стар шы ня ра ды Бе ла рус кай аса цы я цыі 
«Не ру хо масць» Мі ка лай 
ПРА СТА ЛУ ПАЎ.

ХРОНІКА  АПОШНІХ  ПАДЗЕЙ ПАДРАБЯЗНАСЦІ

МЕР КЕЛЬ ПА СТА ВІ ЛА ПАД СУ МНЕЎ СУ ПРА ЦОЎ НІЦ ТВА З ЗША
У вы пад ку, ка лі звест кі аб тым, што су пра цоў нік гер ман скай раз вед кі БНД быў аме ры кан скім шпі ё нам, 

па цвер дзяц ца, гэ та па ста віць пад су мнеў перс пек ты вы парт нёр ска га су пра цоў ніц тва з ЗША. Та кую за яву 
зра бі ла канц лер Гер ма ніі Ан ге ла Мер кель на прэс-кан фе рэн цыі ў Пе кі не. Ра ней пра ку ра ту ра ФРГ за яві ла, 
што 31-га до вы не мец па да зра ец ца ў шпі я на жы на за меж ныя раз ведс луж бы. Па вод ле звес так ня мец кіх СМІ, 
арыш та ва ны пра ца ваў у Фе дэ раль най раз вед валь най служ бе Гер ма ніі і аб ві на вач ва ец ца ў шпі я на жы на ка-
рысць ме на ві та ЗША з 2012 го да.

ПА МЁР ЭДУ АРД ШЭ ВАР ДНА ДЗЭ
Бы лы прэ зі дэнт Гру зіі, экс-кі раў нік МЗС Са вец ка га Са ю за Эду ард Шэ вард на-

дзэ па мёр ва ўзрос це 86 га доў у Тбі лі сі. Шэ вард на дзэ на ра дзіў ся ў 1928 го дзе. 
З 1972 па 1985 год быў пер шым сак ра та ром ЦК Кам пар тыі Гру зіі, з 1985 па 
1990 га ды ўз на чаль ваў МЗС СССР. Пас ля раз ва лу Са вец ка га Са ю за з 1992 па 
1995-ы быў «стар шы нёй пар ла мен та — кі раў ні ком Гру зін скай дзяр жа вы», а ў 
1995–2003 гг. зай маў па са ду прэ зі дэн та Гру зіі. Пас ля «рэ ва лю цыі руж», ка лі да 
ўла ды прый шоў Мі ха іл Са акаш ві лі, Шэ вар дна дзэ пра жы ваў у сва ім аса бня ку ў 

Тбі лі сі. Ён рэз ка кры ты ка ваў па лі ты ку Са акаш ві лі, а ў пе ры яд з 2011 па 2012 год ак тыў на пад трым лі ваў 
пар тыю «Гру зін ская ма ра».

Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка ад імя бе ла рус ка га на ро да і ся бе аса біс та вы ка заў 
спа чу ван ні Прэ зі дэн ту Гру зіі Ге ор гію Марг ве лаш ві лі, на ро ду Гру зіі, род ным і бліз кім Эду ар да Шэ-
вард на дзэ ў су вя зі са смер цю гэ та га дзяр жаў на га дзея ча, бы ло га Прэ зі дэн та Грузіі.

СТРЭС ЗА РАЗ НЫ?
Ім мож на «за ра зіц ца» на ват ад не зна ём цаў, за яў ля юць псі хо ла гі Уні вер сі тэ та Сэнт-Лу і са. Праў да, у гэ-

тай асаб лі вас ці ёсць і ста ноў чы бок. У пэў ных сі ту а цы ях гэ та мо жа пры вес ці да пра яў ге ра із му, пі ша The 
New Zealand Herald. Каб пад ма ца ваць сваю тэ о рыю фак та мі, спе цы я ліс ты са бра лі гру пу доб ра ах вот ні каў 
і па пра сі лі тых ска заць не каль кі фраз пуб ліч на ці ра шыць скла да ную арыф ме тыч ную за да чу. Пры гэ тым 

доб ра ах вот ні кі ста ла зна хо дзі лі ся пад на гля дам, што вы клі ка ла стрэс. 
Уз ро вень стрэ су ацэнь ваў ся па кан цэнт ра цыі кар ты зо лу, стрэ са ва га 
гар мо ну. І за ме ры ра бі лі ся як у не па срэд ных удзель ні каў экс пе ры мен-
ту, так і ў на зі раль ні каў. Ака за ла ся, на зі раль ні кі ад чу ва лі та кі ж стрэс, 
што і ўдзель ні кі. Ён пе ра да ваў ся з то нам го ла су, вы ра зам тва ру і на ват 
з па хам ча ла ве ка. Між тым, Уні вер сі тэт Кар не гі Мэ лон да ка заў: уся го 
25 хві лін ме ды та цыі на пра ця гу 3 дзён зды ма юць стрэс. Ад нак гэ та толь-
кі вон ка ва, бо ўзро вень кар ты зо лу ў кры ві ўсё роў на па вы ша ец ца.

ХЛОП ЧЫ КІ 
НЕ ПЕ РА ЖЫ ЛІ 
ПА СВЯ ЧЭН НЯ

У Паўд нё ва-Аф ры кан скай Рэс-
пуб лі цы пас ля тра ды цый най цы-
ры мо ніі па свя чэн ня ў муж чыны па-
мер лі 26 хлоп чы каў, яшчэ 104 шпі-
та лі за ва ны з-за абяз вод жван ня, 
ганг рэ ны, ін фі цы ра ван ня пас ля аб-
ра за ння і ін шых траў маў. Сем ча ла-
век ужо арыш та ва ны за ўтры ман не 
не ле галь ных школ іні цы я цыі.

Мі ніс тэр ства кра і ны па спра вах 
тра ды цый ных аб шчын за яві ла, што 
не аб ход на па клас ці ка нец гэ тай 
прак ты цы. Па доб ныя за явы ра бі-
лі ся і ле тась, ка лі ста ла вя до ма пра 
гі бель 27 хлоп чы каў.

Цы ры мо ніі іні цы я цыі ў Паўд нё-
вай Аф ры цы, як пра ві ла, доў жац-
ца тры тыд ні. У іх удзель ні ча юць 
дзя сят кі ты сяч хлоп чы каў. Акра мя 
аб ра за ння, яны ўклю ча юць тэс ты 
на вы жы ван не — у пры ват нас ці, 
вы пра ба ван не хо ла дам.
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Дзяцінства, 
украдзенае 

на Чырвоным 
Беразе

Зо ла та ва лют ныя рэ зер-
вы Бе ла ру сі ў ад па вед нас ці 
з ме та да ло гі яй МВФ па вя лі-
чы лі ся за чэр вень на $1 млрд 
33,3 млн і, па вод ле па пя рэд-
ніх да ных, на 1 лі пе ня скла лі 
$6 млрд 426 млн у эк ві ва лен-
це. У кан цы чэр ве ня ў Бе ла-
русь па сту піў брыдж-крэ дыт 
у па ме ры $2 млрд ра сій ска га 
бан ка ЗГБ.

Бе ла русь па коль кас ці на-
сель ніц тва зай мае 92-е мес ца 
ў све це, 16-е — ся род еў ра-
пей скіх дзяр жаў, 5-е — ся род 
кра ін СНД.

Пы тан не пе ра хо ду на зі мо-
вы час у Бе ла ру сі раз гля даць 
па куль не пла ну ец ца, па ве да-
мі лі ў Дзярж стан дар це. Бе ла-
русь ад мо ві ла ся ад пе ра хо ду 
на се зон ны час у 2011 го дзе.

У По лац ку здзейс не ны раз-
бой ны на пад на кра му. У ад-
каз на па тра ба ван не пра даў-
ца апла ціць та вар муж чы на 
вы ха піў прад мет, па доб ны на 
піс та лет, і стаў па тра ба ваць 
га рэл ку. Кры кі пра даў ца аб 
да па мо зе па чу лі су пра цоў ні кі 
По лац ка га ад дзе ла дэ парт а-
мен та ахо вы, яны і за тры ма-
лі ра баў ні ка. Пнеў ма тыч ным 
піс та ле там па гра жаў жы хар 
По лац ка, ра ней су дзі мы за 
ра ба ван не.
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РЫ НАК
ЧА КАЕ НО ВЫХ ІДЭЙ 

Па вод ле пра гно заў спе цы я ліс таў,
да ве рас ня мін ская жыл лё вая не ру хо масць бу дзе толь кі тан нець

Па тра ды цыі, свя та на сва ёй ра дзі-
ме на ве даў Прэ зі дэнт Аляк сандр Лу ка-
шэн ка, па ве дам ляе прэс-служба Прэ-
зі дэн та. Звяр та ю чы ся з пры ві таль ным 
сло вам да пры сут ных, кі раў нік дзяр жа-
вы ак цэн та ваў ува гу на тым, што свя та 
«Ку пал ле» ў Алек санд рыі тра ды цый на 
слу жыць ума ца ван ню адзін ства на ро-
даў Бе ла ру сі, Ра сіі і Укра і ны. «Яшчэ ў 
ча сы Ста ра жыт най Ру сі на шы прод кі 
ра зам за клад ва лі асно вы дзяр жаў нас-
ці і ра зам аба ра ня лі Ра дзі му ад ін ша-
зем ных за хоп ні каў. І по тым, на пра ця гу 
ста год дзяў, адзін ства ўсход не сла вян-
скіх на ро даў слу жы ла кры ні цай на шай 
ду хоў най сі лы».

У су вя зі з гэ тым Прэ зі дэнт асоб на 
спы ніў ся на сі ту а цыі ва Укра і не, ад зна-
чыў шы, што «сён ня сла вян скае адзін-
ства да ло рас ко лі ну, і вель мі сур' ёз-
ную». «Мы па він ны зра біць усё, каб 
як ма га хут чэй урэ гу ля ваць сі ту а цыю 
ва Укра і не, пры клаў шы ўся ля кія на-
ма ган ні, каб спы ніць бра та за бой чую 
вай ну», — за явіў Аляк сандр 
Лу ка шэн ка. 3

ФАР БЫ КУ ПАЛ ЛЯ ФАР БЫ КУ ПАЛ ЛЯ 
НА СВЯ ЦЕ 

Ў АЛЕК САНД РЫІ СПЯ ВА ЛІ, 
ТАН ЦА ВА ЛІ І ШУ КА ЛІ 

ПА ПА РАЦЬ-КВЕТ КУ
Ня гле дзя чы на тое, што на ку паль скі 
фес ты валь «Алек санд рыя пры мае 
гас цей» увя лі да дат ко выя рэй сы, 
ма гі лёў скі цяг нік эка ном-кла са да 
Ор шы на гад ваў га рад скі аў то бус у час 
пік. Цяж ка пад лі чыць, коль кі на ро ду 
пры еха ла на свя та ў Алек санд рыю. 
Ад ных толь кі май строў з Бе ла ру сі, Ра сіі 
і Укра і ны бы ло ка ля 1,5 ты ся чы.

ПРЫ ПЯ ЧЭ
НА ВАТ ДА ПЛЮС 30 

Іс ну ю чы тэм пе ра тур ны фон
пры клад на на 3–5 гра ду саў вы шэй шы за нор му 

Ме на ві та на мі ну лыя свя ты на тэ ры то рыі Бе ла ру сі ад бы-
ла ся рэ абі лі та цыя лет ня га на двор'я, ка лі ста ла го ра ча. 
Спя кот нае на двор'е бу дзе гас па да рыць у нас і на гэ тым 
тыд ні, па ве да мі ла га лоў ны сі ноп тык Рэс пуб лі кан ска га 
гід ра мет цэнт ра Мінп ры ро ды Люд мі ла ПА РА ШЧУК.

Мак сі маль ная тэм пе ра ту ра па вет ра ў аў то рак удзень бу дзе 
да ся гаць плюс 25–29 гра ду саў, а па Брэсц кай, Гро дзен скай і 
Го мель скай аб лас цях — на ват мес ца мі і да 30 цяп ла. У асоб-
ных ра ё нах прой дуць ка рот ка ча со выя даж джы. Да во лі цёп ла 
бу дзе і ў се ра ду, ка лі ўна чы ча ка ец ца плюс 14–19 гра ду саў, а 
ўдзень — 24–29 цяп ла.

По тым тра піч ная спя ко та пач не кры ху ад пус каць. Так, у 
чац вер і пят ні цу паў днё вы ве цер зме ніц ца на ўсход ні і паў-
ноч на-ўсход ні і ста не ўжо свя жэй. Уна чы бу дзе яшчэ ў ме жах 
15–19 цяп ла, а ўдзень ста не плюс 22–27 гра ду саў. Мес ца мі 
бу дзе іс ці ка рот ка ча со вы дождж і ча ка юц ца на валь ні цы.

Па вод ле доў га тэр мі но вых пра гно заў ай чын ных спе цы я ліс-
таў, у вы хад ныя ат мас фер ны ціск пач не змян шац ца і да нас 
за ві та юць ат мас фер ныя фран ты. У су бо ту па паў днё вым за ха-
дзе, а ў ня дзе лю — ужо паў сюд на пач нец ца па вя ліч вац ца воб-
лач насць і прой дуць больш сур' ёз ныя ка рот ка ча со выя даж джы. 
Уна чы бу дзе яшчэ да во лі цёп ла — плюс 11–16 гра ду саў, а вось 
удзень тэм пе ра тур ны фон па мен шыц ца да 18–24 цяп ла.

Сяр гей КУР КАЧ

�

На двор'еНа двор'е  ��   

Для Рэс пуб лі кан ска га гра мад-
ска га аб' яд нан ня ак цыя «Бе лая 
Русь» — з лю боўю да дзя цей» 
ста ла тра ды цый най: шос ты год 
за пар яго ак ты віс ты ра зам з 
прад стаў ні ка мі ўла ды кра і ны і 
ме ды цын скі мі ра бот ні ка мі ўру-
ча юць па да рун кі жан чы нам, якія 
3 лі пе ня не свят ка ва лі Дзень 
Не за леж нас ці ра зам з усі мі, 
а вы ра ша лі не менш важ ную 
для кра і ны за да чу — на ра джа-
лі дзя цей. Стар шы ня РГА «Бе-
лая Русь» Аляк сандр Радзь коў 
ад зна чыў, што, па ста тыс ты цы, 
дру гіх і трэ ціх дзя цей у сем' ях 
бе ла ру саў ста ла больш: «Гэ-
та свед чыць аб тым, што сем'і, 
якія пры ма юць ра шэн не за вес ці 
дру го е дзі ця , да вя ра юць дзяр жа-
ве, яны ўпэў не ны, што ў на шай 
кра і не бу ду чы ня іх дзя цей бу дзе 
шчас лі вай». Да рэ чы, Аляк сандр 
Радзь коў, які ста яў ля вы то каў 
ак цыі, 1 ве рас ня гэ та га го да пой-

дзе ў шко лу з дзець мі, што на-
ра дзі лі ся 6 га доў та му, 3 лі пе ня 
2009. Ме на ві та та ды ак цыю пра-
вя лі ўпер шы ню. «Бе лая Русь» 
ужо рых туе для пер ша клас ні каў 
пры ем ныя па да рун кі.

У апош нія га ды ў кра і не на-
зі ра ец ца ста ноў чая ды на мі ка 
пры рос ту на сель ніц тва. Гэ та-
му спры яе пры яры тэт ная ўва га 
ўлад да ахо вы ма ця рын ства і 
дзя цін ства. Сё ле та за 5 ме ся-
цаў у Бе ла ру сі на ра дзі ла ся на 
807 дзя цей больш, чым за ана-
ла гіч ны пе ры яд мі ну ла га го да. 
Па ін фар ма цыі Су свет най ар га-
ні за цыі ахо вы зда роўя, Бе ла русь 
увай шла ў спіс 50 кра ін све ту, 
дзе за бяс печ ва ец ца бес пе ра-
шкод ны до ступ да ма ця рын ства. 
За апош нія тры га ды ў Бе ла ру сі 
не за фік са ва на ні вод на га вы-
пад ку смер ці ма ці пад час і пас-
ля ро даў. Смярот насць не маў лят 
у кра і не скла дае 3 выпадкі на 

ты ся чу дзя цей, якія на ра дзі лі ся 
жы вы мі.

Два но выя рад да мы з'я вяц ца 
ў кра і не сё ле та: баб руй скі рад-
дом ужо ўве дзе ны ў экс плу а та-
цыю, а рад дом у го ра дзе Брэс це 

амаль га то вы пры маць пер шых 
бу ду чых мам.

Лю боў БЯ ЛЯ Е ВА.
Фо та аў та ра.

(Працяг тэмы на 2-й стар.)

Дзяр жаў ны кло пат Дзяр жаў ны кло пат   ��

ДЗЕНЬ НЕ ЗА ЛЕЖ НАС ЦІ ЯК ДЗЕНЬ НА РА ДЖЭН НЯ 
АК ЦЫЯ «БЕ ЛАЯ РУСЬ» — З ЛЮ БОЎЮ ДА ДЗЯ ЦЕЙ» СТА НО ВІЦ ЦА ДОБ РАЙ ТРА ДЫ ЦЫ ЯЙ 

У дзень Не за леж нас ці ў ста ліч ным рад до ме №7
на ра дзі ла ся пят нац цаць но вых жы ха роў Мін ска: 
8 хлоп чы каў і 7 дзяў чы нак. Стар шы ня РГА «Бе лая Русь» 
Аляк сандр РАДЗЬ КОЎ і мі ністр ахо вы зда роўя Ва сіль 
ЖАР КО па він ша ва лі мам, якія па да ры лі све ту но вае 
жыц цё пад стрэ лы свя точ на га са лю та.

ТЭ РЫ ТО РЫЯ
АД КАЗ НАС ЦІ 

На Ма гі лёў шчы не вы твор цы ма ла ка змо гуць са ма-
стой на вы зна чац ца з кош там і па куп ні ка мі сва ёй 
пра дук цыі, а ўсе пля цоў кі па вы твор час ці цэ мент-
най пра дук цыі бу дуць аб' яд на ны пад ад ным кі раў-
ніц твам.
Учо ра Аляк сандр Лу ка шэн ка здзейс ніў ра бо чую па езд ку ў Бя-

лы ніц кі ра ён Ма гі лёў скай воб лас ці. Прэ зі дэнт на ве даў сы ра роб ны 
за вод у Бя лы ні чах, які ўва хо дзіць у струк ту ру хол дын га «Ба бу лі на 
крын ка», па ве дам ляе БЕЛ ТА. Пад час па езд кі аб мяр коў ва ла ся ра-
бо та па мно гіх кі рун ках сель скай гас па дар кі. Аляк сандр Лу ка шэн ка 
ці ка віў ся на рых тоў кай кар моў, пра вя дзен нем ме лі я ра цый ных ра бот 
у Ма гі лёў скай воб лас ці. Прэ зі дэн ту бы ла прад стаў ле на ін фар ма цыя 
аб ды на мі цы раз віц ця ў рэ гі ё не га лі ны ма лоч най жы вё ла га доў лі, 
рэ кан струк цыі ма лоч на та вар ных ферм. На апош ні ас пект кі раў нік 
дзяр жа вы звяр нуў асаблівую ўва гу, пад крэс ліў шы, што ўсе ра бо ты 
не аб ход на за вяр шыць у гэ тым го дзе.

У час на вед ван ня Бя лы ніц ка га сы ра роб на га за во да Прэ зі дэнт даў 
да ру чэн не ў па рад ку экс пе ры мен ту пра да ста віць пра ва вы твор цам 
ма ла ка ў Ма гі лёў скай воб лас ці са ма стой на вы зна чац ца з кош там і 
па куп ні ка мі сва ёй пра дук цыі. Аляк сандр Лу ка шэн ка рас тлу ма чыў, 
што гэ та дасць маг чы масць сель гас прад пры ем ствам сва бод на і без 
дык та ту з бо ку абл вы кан ка ма вы ра шаць, яко му пе ра пра цоў шчы ку 
і на якіх умо вах пра да ваць ма ла ко. «Вый гра еш ты — зна чыць, усё 
тваё ма ла ко ў Ма гі лёў скай воб лас ці. І ні хто нас не па пра кне. Мы 
сва бод на да лі маг чы масць узяць сы ра він ную зо ну», — ска заў бе ла-
рус кі лі дар.

Пры гэ тым Прэ зі дэнт ад зна чыў, што маг чы масць па доб на га но ва-
ўвя дзен ня раз гля да ла ся на прад мет яго ўка ра нен ня ў кра і не ў цэ лым, 
але па куль экс пе ры мент вы ра ша на пра вес ці ў ад ной воб лас ці.

Аляк сандр Лу ка шэн ка так са ма па пя рэ дзіў аб не да пу шчаль нас ці 
ства рэн ня гле бы для ка руп цыі ся род кі раў ніц тва сель гас прад пры ем-
стваў — вы твор цаў ма ла ка. Прэ зі дэнт да даў, што ад па вед ныя ўза е-
ма ад но сі ны ў но вых умо вах па між вы твор ца мі і пе ра пра цоў шчы ка мі 
ма ла ка па він ны вы бу доў вац ца вы ключ на на праз рыс тых рын ка вых 
умо вах.

У час дак ла да кі раў ні ку дзяр жа вы аб ра бо це пра мыс ло вых прад-
пры ем стваў Ма гі лёў скай воб лас ці зай шла га вор ка пра не аб ход насць 
больш эфек тыў най пра цы з кад ра мі і не да пу шчэн ні ў гэ тым пы тан ні 
ця га ні ны. Гу бер на тар Пётр Руд нік па тлу ма чыў дрэн ныя па каз чы кі фі-
нан са ва-эка на міч най дзей нас ці на не ка то рых з іх ме на ві та на яў нас цю 
кад ра вых праб лем. Аляк сандр Лу ка шэн ка ў су вя зі з гэ тым даў шэ раг 
кан крэт ных да ру чэн няў і пад крэс ліў, што сфе ра ад каз нас ці гу бер на-
та ра рас паў сюдж ва ец ца на ўсе прад пры ем ствы ў га лі не, а не толь кі 
на тыя, што ад но сяц ца да ка му наль най улас нас ці.

Прэ зі дэнт пры знаў, што ў кра і не на роз ных уз роў нях скла ла ся 
праб ле ма ў кад ра вым пы тан ні пры по шу ку вар тых кан ды да тур на 
за мя шчэн не тых ці ін шых ва кант ных па сад. Ра зам з тым, Аляк сандр 
Лу ка шэн ка ўпэў не ны, што не да хо пу ў вар тых лю дзей ня ма, а прос та 
не аб ход на свое ча со ва і мэ та на кі ра ва на вы зна чаць ко ла 
маг чы мых пе ра ем ні каў на ад каз ных па са дах.

Ле а нід ЗА ЯЦ,
мі ністр сель скай гас па дар кі 
і хар ча ван ня:

«Не аб ход на за бяс пе чыць 
вы со кую кан ку рэн та здоль-
насць на шай пра дук цыі, яе 
пры ваб насць на ўнут ра-
ным і знеш нім рын ках. У 
сён няш ніх жорст кіх умо-
вах сва бод на га рын ку вель-
мі ня прос та пра да ваць 
сель гас пра дук цыю, та му 
кож ны пра цаў нік АПК па-
ві нен быць скі ра ва ны на 
тое, каб зні зіць вы дат кі на 
пра дук цыю, якая вы раб ля-
ец ца, мі ні мі за ваць на ступ-
ствы не спры яль ных умоў 
на двор'я, па вы сіць эфек-
тыў насць ра бо ты ўсіх га-
лін. На гэ тай асно ве нам 
трэ ба ства рыць даб ра быт 
для кож най сям'і, якая 
пра жы вае ў сель скай мяс-
цо вас ці, па вы сіць за ра бот-
ную пла ту, пры ваб насць 
пра цы на вёс цы».


